
 

 

 

                                         Thirrje aplikimesh për Internship 

 

Balkan Finance Investment Group është një ndër grupet private investuese më të mëdha 

në Shqipëri dhe rajon, i pranishëm me aktivitete për zhvillimin e pasurive të paluajtshme, 

shitjet me pakicë, ofrimin e shërbimeve dhe manaxhimin e hapësirave tregtare apo 

industriale, telekomunikacion, industria minerare, financime dhe programe besimi për 

konsumatorët. 

SPAR Albania është pjesë e Balfin Group dhe drejton rrjetin më të madh të shitjeve 

ushqimore me pakicë me të drejtën e eksluzivitetit të emrit “SPAR”.  

 

Departamenti: i Burimeve Njerëzore  

Vendodhja: Tiranë  

Përmbledhja e Pozicionit: Të asistojë Departamentin e Burimeve Njerëzore në proceset 

ditore të punës. 

 

Detyra dhe Përgjegjësi:  

- Të asistojë në plotësimin e dosjeve të stafit me dokumentat përkatëse; 

- Të asistojë në Procesin e Rekrutimit duke plotësuar dosjen e rekrutimit, etj;  

- Plotësimin e Databazës me të dhënat e kandidatëve; 

- Të asistojë në mbajtjen e Listëprezencës së stafit; 

- Plotësimin e formularëve të ndryshëm të burimeve njerëzore,etj;  

 

Kërkesat:  

Edukimi: Të zotërojë diplomë universitare Bachelor/ose të jetë në përfundim të studimeve 

Master, preferohet në Degët Administrim Biznesi/Shkenca Sociale (me rezultate të larta). 

Eksperiencat e punës: Përparësi kanë kandidatët që kanë njohuri dhe eksperiencë pune (6-

12 muaj) në fusha të ngjashme. 

Kualifikime të tjera: 

- Aftësi kompjuterike të paketës Microsoft Office; 

- Njohuri të mira të gjuhës Angleze. 

Aftësi të tjera: 

- Të jetë person i motivuar dhe ambicioz; 

- Të ketë aftësi të larta komunikimi dhe të punës në grup;  

- Të jetë i aftë që të punojë nën presion;  

 

 

Mënyra e aplikimit*: Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë CV-në e tyre së 

bashku me letrën e motivimit në adresën e e-mailit hr@spar.al duke përcaktuar në subjekt 

mailto:hr@spar.al


 

 

pozicionin, online nëpërmjet faqes së Web-it Spar.al, ose nëpërmjet postës në adresën: SPAR 

Tirana East Gate (TEG), Rruga Nacionale Tiranë-Elbasan, Farkë (Lundër), Tiranë, Shqipëri. 

 

Afati i dorëzimit: 29/05/2018 

 

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr .9887 vendosur 
nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”. 

 


